NMAX 125

Şehrin bir parçası
Yaşam biçimimiz değişiyor. Şimdi şehir içinde ve dışında
yolculuk etmenin yeni yollarını arama zamanı. Sosyal
mesafenin sağlanmasına duyulan ihtiyaç nedeniyle
kalabalık toplu taşıma sistemleri çekiciliğini yitirdi. Araba
ise sıkışık caddeler, pahalı park yerleri ve artan geçiş
ücretleri nedeniyle artık uygun bir seçenek değil.
Neyse ki Yamaha size şehir içinde ve dışında yolculuk
etmenin en akıllı ve en çekici yollarından biri olan yepyeni
NMAX 125 ile eğlenceli, uygun yatlı ve premium bir
alternatif sunabilir. Ha f, manevra kabiliyeti yüksek ve
kullanımı kolay olan bu sportif şehir scooter'ı, yeni
sürücüler düşünülerek tasarlanmıştır.
Dinamik yeni gövde tasarımı, güçlü ve ekonomik 125 cc
Blue Core EURO5 motoruyla en çok satan NMAX 125'in en
son versiyonu her zamankinden daha iyi. Bağlı kalmanızı
sağlayan CCU, Akıllı Anahtar anahtarsız çalıştırma ve Çekiş
Kontrol Sistemi gibi gelişmiş yeni yüksek teknoloji
özellikleriyle donatılmış olan ve paranızın tam karşılığını
veren NMAX 125, size yaşama biçiminizi seçme konusunda
tam bir özgürlük sunar. *Yürürlükteki yasalar uyarınca
ülkeye göre değişen sınırlamalar ve kısıtlamalar geçerli
olabilir

125 cc EURO5 Blue Core motor
Sportif gövde tasarımı
CCU Iletişim Kontrol Birimi
Akıllı Anahtar Sistemi
Yeni tasarlanmış şasi
Çekiş Kontrol Sistemi
Start-Stop
Sele altı bagaj bölmesi
Daha büyük LCD göstergeler
Güç soketi ve ön cepler
ABS özellikli ön ve arka disk frenler

NMAX 125
Şehrin bir parçası
Şimdi, şehirde yolculuk yapmanın yollarını gözden geçirmenin tam zamanı ve yepyeni NMAX 125,
Yamaha'nın yeni kişisel ulaşım çözümüdür. Sizi, bir depo yakıtla 300 km civarında götürebilen ve canlı,
ekonomik Blue Core 125 cc EURO5 motora sahip bu kolay kullanılabilen şehir içi scooter'ı, birinci sınıf
kaplaması ve yüksek teknik özellikleriyle uygun bir yata sunuluyor.
NMAX 125'in sportif ve dinamik yeni gövdesi, şık ön ve arka LED farlara ve rüzgara ve yağmura karşı
daha iyi koruma sağlayan aerodinamik bir krenaja sahiptir. Yepyeni şasisi, kalabalık şehir tra ğinde
gelişmiş manevra kabiliyeti sağlar ve kolay ergonomisiyle bu motosiklet seyahat etmenin en konforlu
yollarından biridir.
Ayrıca standart donanım olarak sunulan yüksek teknolojiler karşısında büyüleneceksiniz! NMAX 125'in
İletişim Kontrol Birimi (CCU), önemli bilgilere erişmenizi sağlamak için Bluetooth aracılığıyla akıllı
telefonunuzla eşleşir. Akıllı Anahtar anahtarsız çalıştırma, güç soketi ve sele altı bagaj bölmesi gibi
özellikler, günlük hayatınızı çok daha kolaylaştırır.
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Şehrin kalabalık sokaklarında yolculuk

Yamaha, yeni ve dinamik çift gözlü LED
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CCU Iletişim Kontrol Birimi
NMAX, Yamaha'nın sizi bilgilendiren ve her
sürüşünüzü daha keyi i hale getiren yeni
Iletişim Kontrol Birimi'ne (CCU) sahip ilk
scooter'ıdır. "MyRide" uygulamasını akıllı
telefonunuza indirin ve Bluetooth
aracılığıyla bağlanın. Çok sayıda teknik
bilgiye ve çalışma bilgilerine erişebilir ve
hatta uygulamanın park yeri bulucusuyla
scooter'ınızı bulabilirsiniz!* *GPS bilgilerini
değil, telefonunuzun en son bağlandığı
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gövdesinin ardına gizlenmiş yepyeni bir

Akıllı Anahtar olduğu sürece anahtarsız

şasi oynuyor. Yepyeni tasarımı, daha iyi
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az gürültü ile daha konforlu bir sürüş
pozisyonu sağlar.

Çekiş Kontrol Sistemi
Şimdi yeni NMAX, ıslak kaldırım taşları veya
tramvay hatları gibi kaygan veya sarsıntılı
zeminlerde daha güvenli sürüş sağlayan bir
Çekiş Kontrol Sistemi ile birlikte gelir. TCS,
arka lastikte patinaj meydana gelmek üzere
olduğunu algıladığında anlık olarak arka
tekerleğe giden sürüş gücünü azaltır,
böylece lastik, çekişi korur ve değişen hava
ve yol koşullarında güven içinde sürüş
yapmanızı sağlar.

NMAX 125
Motor
Motor tipi
Yağlama
Yakıt sistemi
Ateşleme sistemi
Çalıştırma
Şanzıman

4-subap;4-zamanlı;Sıvı-soğutmalı;EURO5;SOHC
Islak karter
Yakıt Enjeksiyon
TCI
Elektrik
V-Kayışı Otomatik

Şasi
Ön süspansiyon
Arka süspansiyon

Teleskopik çatal
Tek kol

NMAX 125
Her zaman kask ve koruyucu gözlük takın ve koruyucu kıyafetler giyin. Yamaha güvenli sürüşü, diğer
sürücülere ve çevreye saygılı olmanızı teşvik eder. Burada gösterilen Yamaha ürünlerinin teknik özellikleri
ve görünümü, önceden haber verilmeden değiştirilebilir ve gerekliliklere ve koşullara göre değişiklik
gösterebilir. Daha fazla bilgi için lütfen Yamaha bayinize danışın.

